Adatkezelési tájékoztató
(a gazdálkodó szervezetekről vezetett kereskedelmi és iparkamarai nyilvántartásba történő
bejegyzéssel, illetőleg változásbejelentés alapján történő adatmódosítással kapcsolatos személyes
adatok kezelésére vonatkozóan)
A jelen tájékoztatói kiadásának célja a gazdálkodó szervezetek kereskedelmi és iparkamarai
nyilvántartása (a továbbiakban: KNYR) működtetésével összefüggő személyes adatok kezelésére
vonatkozó adatkezelési tájékoztatásnak az érintett(ek) részére történő megadása.
1. A közös adatkezelők és képviselőinek neve és elérhetőségei:
A)
Név: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK)
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Nyilvántartási szám: 01-03-0000006
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék
Képviseli: Dr. Parragh László - elnök; Dunai Péter - főtitkár
Adószám: 18068265-2-41
Telefonszám: 06 (1) 474-5100
E-mail: mkik@mkik.hu
B)
A székhely szerint illetékes területi [megyei (fővárosi) és a megyeszékhelyen kívüli megyei jogú városi]
kamara (a továbbiakban: területi kamara), valamint képviselőjének/képviselőinek neve és
elérhetőségei megtalálhatók a következő linkről indulva: https://mkik.hu/teruleti-kamarak
2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
MKIK:
- Telefonszám: +36-1-474-5194
- E-mail: dpo@mkik.hu
területi kamara:
A területi kamara adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei megtalálhatók a következő linkről
indulva: https://mkik.hu/teruleti-kamarak
3. A kezelt személyes adatok:
a. az egyéni vállalkozó neve, székhelye (ha ez azonos az egyéni vállalkozó lakóhelyével), adószáma
– mindezek egyben közérdekből nyilvános adatok is, melyek az egyéni vállalkozók
nyilvántartását vezető szervezet közhiteles nyilvántartásából való adatszolgáltatás alapján állnak
az adatkezelő(k) rendelkezésére; az egyéni vállalkozó bankszámlaszáma (különösen, ha az
egyéni vállalkozó külön pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett); illetve a törvényes
képviselő (ha a törvényes képviselő jogi személy a törvényes képviselő képviseletére jogosult
természetes személy) neve, lakóhelye – mindezen adatok egyben közérdekből nyilvános adatok
is, melyek a cégek esetében a cégnyilvántartást vezető szervezet, míg az egyéni vállalkozók
esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervezet közhiteles nyilvántartásából
való adatszolgáltatás alapján állnak az adatkezelő(k) rendelkezésére;

b. önkéntes adatszolgáltatás alapján, a gazdálkodó szervezet erre irányuló kérelme esetén a
kamarai kapcsolattartásra jogosult személy neve, beosztása, telefonszáma, mobiltelefonszáma,
e-mail címe.
4. A személyes adatok kezelésének célja:
A személyes adatok kezelésének célja az üzleti forgalom biztonságának, valamint a gazdaság
fejlesztésének előmozdítása érdekében a gazdálkodó szervezetekről vezetett KNYR működtetése,
valamint ezzel összefüggésben a gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolattartás megteremtése és
fenntartása.
5. A személyes adatok kezelésének jogalapja:
- A tájékoztató 3. a. pontja szerinti személyes adatok esetében:
A személyes adatok kezelése jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges [az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú (2016. április 27.),
rendelete (általános adatvédelmi rendelet); a továbbiakban: GDPR] 6. cikk (1) bekezdés c) pont].
- A tájékoztató 3. b. pontja szerinti személyes adatok esetében:
A személyes adatok kezelése jogszerű, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy
több konkrét célból történő kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
6. A személyes adatok kezelésének időtartama:
- A tájékoztató 3. a. pontja szerinti személyes adatok esetében:
A személyes adatok kezelése a gazdálkodó szervezet megszűnésére tekintettel a KNYR-ből való
törlésig, ezen kívül, a törvényes képviselő (ha a törvényes képviselő jogi személy, a törvényes képviselő
képviseletére jogosult természetes személy) esetében a személyében bekövetkezett változásra
tekintettel a KNYR-ben való adatmódosítás megvalósulásáig, az egyéni vállalkozó bankszámlaszáma
esetében a KNYR-ben való adatmódosítás megvalósulásáig történik.
- A tájékoztató 3. b. pontja szerinti személyes adatok esetében:
A személyes adatok kezelése, ha a kamarai kapcsolattartó nem azonos az egyéni vállalkozóval, illetve
a törvényes képviselővel (ha a törvényes képviselő jogi személy, a törvényes képviselő képviseletére
jogosult természetes személlyel), a kamarai kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásra
tekintettel a KNYR-ben való adatmódosítás megtörténtéig, egyébként az adatkezeléshez való
hozzájárulás visszavonásáig, vagy a gazdálkodó szervezet megszűnésére tekintettel a KNYR-ből való
törlésig történik.
7. A személyes adatok kezelésének címzettjei:
Az adatokat a területi kamara, valamint az MKIK vezetői, továbbá a KNYR működtetésében a
feladataiknál fogva részt vevő munkatársai, illetőleg a KNYR működtetésével összefüggésben szükség
szerint igénybe vett adatfeldolgozók jogosultak kezelni a feladataik elvégzéséhez szükséges
mértékben.

Kizárólag olyan adatfeldolgozók igénybevétele lehetséges, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat
nyújtanak az adatkezelés a GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak
védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Az említett eseten kívül a területi kamara, illetőleg az MKIK nem adja át a kezelt személyes adatokat
harmadik személyeknek, kivéve hatósági, bírósági megkeresés esetén, a jogszabályokban
meghatározott esetekben.
8. Az érintett jogai:
- A tájékoztató 3. a. pontjai szerinti személyes adatok esetében:
Az érintett a GDPR-ban foglaltak szerint kérelmezheti az adatkezelő(k)től a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk), azok helyesbítését (GDPR 16. cikk), kezelésüknek
korlátozását (GDPR 18. cikk).
A törléshez való jog (GDPR 17. cikk) gyakorolhatósága kapcsán figyelembe kell az érintettnek vennie a
következőket:
Ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges, az
érintett nem jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig nem köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.
- A tájékoztató 3. b. pontja szerinti személyes adatok esetében:
Az érintett a GDPR-ban foglaltak szerint kérelmezheti az adatkezelő(k)től a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk), azok helyesbítését (GDPR 16. cikk), törlését (GDPR 17.
cikk), kezelésüknek korlátozását (GDPR 18. cikk), megilleti az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20.
cikk).
9. A panasz benyújtásának joga:
Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bekövetkezett jogsérelem esetén a
felügyeleti hatóságnál panaszt nyújthat be.
A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei:
- Név: Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság
- Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
- Telefon: +36-1-391-1400
- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A panasztételhez való jog sérelme nélkül az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz
fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint –
az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A közös adatkezelők mindazonáltal kérik az érintettet, hogy a jogorvoslati eszközök igénybevétele előtt
– egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – az érintett keresse meg
a közös adatkezelőket.

10. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a területi kamara, az MKIK és a gazdálkodó szervezet közötti
kapcsolattartás megnehezülhet, illetőleg ellehetetlenülhet.
11. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem merül fel.
12. Tájékoztatás a közös adatkezelés kapcsán:
a) Egyetemleges felelősség
Az MKIK és a területi kamara, mint közös adatkezelők a GDPR-ban és az annak alapján létrehozott közös
adatkezelői megállapodásban foglaltaknak megfelelően az érintett(ek) tényleges kártérítésének
biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartoznak a teljes kárért.
b) Belső felelősségi viszonyok
Az MKIK és a területi kamara, mint közös adatkezelők között a közös adatkezelői megállapodásban
foglaltaknak megfelelően az érintett(ek) irányában fennálló egyetemleges felelősségük a
felróhatóságuk arányában oszlik meg. Amennyiben a közös adatkezelők között a felróhatóság nem
állapítható meg, úgy az egymás közötti felelősség a közrehatás arányában oszlik meg, ha pedig a
közrehatás aránya sem állapítható meg, úgy egyenlő arányban oszlik meg.
c) Az érintett joggyakorlása közös adatkezelés esetén
A GDPR 26. cikk (3) bekezdése szerint az érintett a közös adatkezelői megállapodás feltételeitől
függetlenül mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja
a GDPR szerinti jogait.

i

A személyes adatkezeléssel kapcsolatos további, részletesebb információk megtalálhatók az MKIK adatkezelési
és adatvédelmi szabályzatában (https://mkik.hu/kozerdeku-adatok), illetőleg a területi kamara ugyanilyen
tárgyú szabályzatában, vagy részletes adatkezelési tájékoztatójában, mely a területi kamara honlapján érhető el.

